
Акт
з:l I,а.ц ьtIого оl,.rlял iliI I. I го будинку,

розташованого за адресою:
ll/еццz-lt:<.о 41-о.

(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду ОболоIIського району пл. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця пос"чуг)

Ми, що нижче пiдписа,rися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника Ofl-504 Власенко Т.О., iнженера l-i
категорii Гуменюк А.В.,

по J9 о9.;Ц
1латаЪверЙЙ",Бглrду;

п вела огJuIд жилого булинку за адресою:

l встановиJ таке:
1. Житловий булинок, загii-лыlа п-цоrrtа якого становить Р? | 3 7 ý кв. м
кiлькiсть квартир _ ц// ш,гук
На прибулинковiй територii розмiщуються

(пере.тiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеЕня ог"lялу жилого булинку No _ по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувЕlпьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглч територiю.
при uьому виявлено:

Найменування еле\lеl l,tа Висновок про технiчний стан
кон кцlr 0 ди нк еJеNIен,га (конс кцll о дин

ЛiI

зlп
Примiтка

l

) Фасади

з .tQ ,OQ -,L2L_
(дата початцч ttг.тящ,)

Фундаменти



Стiни3

4

5

Герметизованi стики

Пiдлога

6

,7

Покрiвля

Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i :lo;txtiй)

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l

12

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa

,ЩверilJ

Вхiднi групи14

Козирки вхiдних груrrl5

16 Електрообладнання ( tltи,гсlва-

мережi, будинкове ocBiT;tcHH я )

Лiфти (машинrтi прllл,tit lteTlH я.

дверi машинних при l,tirucHb.)
17

г

l
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l

l

I
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l



l8 Системи цеt{тр€ш ьного
опалення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновкll KoDliciT: а-,- О.2аа,ZЬ4еrФ
xza

Ф- |2aezzz/,arZZ/

(ouiHKa технi.тного стаЕу. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер 504 Боролавко В.О.

Члени KoMicii: засryпник начzць од_504 Власенко Т.о.

iнженер l-i катего

.Щата огляду ,, 29 ,, о9 2022 р.

Гуменюк А.В.
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